
Besøk EJN-nettstedet

www.ejn-crimjust.europa.eu
EJN-nettstedet er et samlet kontaktpunkt for 
informasjon om strafferettslig samarbeid. 
Det tilbyr også en rekke redskaper for 
saksbehandlere, bl.a.:

 ▶ Atlas 
gjør det mulig å finne en myndighet 
med kompetanse til å behandle en 
anmodning

 ▶ Kompendium 
gjør det mulig å utarbeide en 
anmodning på nett

 ▶ Fiches Belges 
gjør det mulig å finne 
grunnleggende rettslige 
og praktiske opplysninger 
om saksbehandlings- og 
etterforskningstiltak i hvert EU-
medlemsland

 ▶ Rettsbibliotek 
gjør det mulig å finne 
omfattende opplysninger om 
EUs og internasjonale rettslige 
instrumenter.

EJN-sekretariatet

Johan de Wittlaan 9
2517 JR Haag
Nederland
Faks: +31 (0) 70 412 5570
E-post: ejn@eurojust.europa.eu
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Hva er EJN?
EJN er et nettverk av nasjonale kontaktpunkter 
– påtalemyndigheter, dommere, representanter 
for justisdepartementer og politimyndigheter – 
som har som hovedoppgave å lette internasjonalt 
strafferettslig samarbeid.
EJN-kontaktpunktene har vært virksomme siden 
1998. De er anerkjent som et viktig mellomledd 
for å muliggjøre rettslig samarbeid i de forskjellige 
landene, og mellom 2010 og 2020 ble det registrert 
mer enn 90 000 saker.
EJN-sekretariatet sørger for EJNs administrasjon, 
funksjon og kontinuitet.

EJN og tilrettelegging av 
samarbeid
• EJN-kontaktpunktene identifiserer og oppretter 

direkte kontakt mellom myndigheter i hele EU 
og tilbyr juridisk og praktisk informasjon om 
rettslig samarbeid.

• EJN oppretter kontakt mellom saksbehandlere 
rundt om i verden.

• EJN sørger for sikre 
telekommunikasjonskoplinger for å støtte 
kontaktpunktenes operative arbeid.

• EJN tilbyr et forum for drøftelse av praktiske og 
rettslige problemer i forbindelse med rettslig 
samarbeid:

 ‒ for å bedre den praktiske anvendelsen av 
rettslige instrumenter

 ‒ for å bygge gjensidig tillit mellom 
medlemsland

 ‒ for å formidle uttalelsen til saksbehandlere til 
de ansvarlige EU-institusjonene.

EJN og nettverksbygging 
mellom eksperter
• EJN arrangerer fem møter på EU-plan i året. Her 

kan saksbehandlere bli kjent med hverandre, 
knytte faglige bånd og behandle anmodninger 
om rettslig samarbeid på stedet.

• EJN tilrettelegger for felles framgangsmåter for 
rettslig samarbeid mellom representanter for 
forskjellige rettssystemer.

• EJN tilbyr økonomisk og organisatorisk støtte for 
regionale og nasjonale EJN-møter.

EJN og kunnskapsbygging
• EJN arrangerer:

 ‒ kurs der det gis en grundig innføring i emner 
som gjelder rettslig samarbeid

 ‒ workshoper for saksbehandlere om praktisk 
anvendelse av rettslige instrumenter

• EJN gir offentlig tilgang til en omfattende 
katalog av EUs rettslige instrumenter, relevant 
rettspraksis og underlagsinformasjon.

Kontakt EJN dersom du trenger 
hjelp med å:
• finne og opprette direkte kontakt med den lokale 

myndigheten i et annet medlemsland som en 
anmodning må sendes til

• finne kontaktopplysninger til myndigheter i EU 
og andre steder i verden

• komme i kontakt med utenlandske motstykker 
for å få juridisk rådgivning om riktig 
framgangsmåte for strafferettslig samarbeid

• skaffe juridisk og praktisk informasjon om rettslig 
samarbeid

• studere den mest omfattende informasjonen om 
EUs rettslige instrumenter om rettslig samarbeid, 
deriblant rettspraksis.


